
ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุ 37,000.00         37,000.00        ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 137

เสนอรำคำ 37,000 บำท เสนอรำคำ 37,000 บำท ลว. 21 ก.ค. 60

2 จดัซ้ือวสัดุ 100.00              100.00             ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/247

เสนอรำคำ 100 บำท เสนอรำคำ 100 บำท ลว. 8 ส.ค. 60

3 จดัซ้ือวสัดุ 1,800.00           1,800.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/260

เสนอรำคำ 1,800 บำท เสนอรำคำ 1,800 บำท ลว. 21 ส.ค. 60

4 จดัซ้ือวสัดุ 700.00              700.00             ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/256

เสนอรำคำ 700 บำท เสนอรำคำ 700 บำท ลว. 21 ส.ค. 60

5 จดัซ้ือวสัดุ 1,070.00           1,070.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/231

เสนอรำคำ 1,070 บำท เสนอรำคำ 1,070 บำท ลว. 26 ก.ค. 60

6 ซ่อมแซมโรงจอดรถ 5,500.00           5,500.00          ตกลงรำคำ วำ่ท่ีร้อยตรีพิริยะ   กนัทะวงค์ วำ่ท่ีร้อยตรีพิริยะ   กนัทะวงค์ เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 133

เสนอรำคำ 5,500 บำท เสนอรำคำ 5,500 บำท ลว. 18 ก.ค. 60

7 จดัซ้ือวสัดุ 3,000.00           3,000.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/237

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 1 ส.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31  สิงหำคม   พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

หนา้ 1

แบบ สขร.1

หนา้ 1



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือวสัดุ 91,896.00         91,896.00        ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 142

เสนอรำคำ 91,896 บำท เสนอรำคำ 91,896 บำท ลว. 2 ส.ค. 60

9 จดัซ้ือวสัดุ 3,000.00           3,000.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/252

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท ลว. 11 ส.ค. 60

10 จดัซ้ือวสัดุ 9,450.00           9,450.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 144

เสนอรำคำ 9,450 บำท เสนอรำคำ 9,450 บำท ลว. 1 ส.ค. 60

11 จดัซ้ือวสัดุ 890.00              890.00             ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/233

เสนอรำคำ 890 บำท เสนอรำคำ 890 บำท ลว. 26 ก.ค. 60

12 จดัซ้ือวสัดุ 600.00              600.00             ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/240

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท ลว. 2 ส.ค. 60

13 ซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,360.00           4,360.00          ตกลงรำคำ นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/238

เสนอรำคำ 4,360 บำท เสนอรำคำ 4,360 บำท ลว. 1 ส.ค. 60

14 จดัซ้ือวสัดุ 3,400.00           3,400.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/239

เสนอรำคำ 3,400 บำท เสนอรำคำ 3,400 บำท ลว. 2 ส.ค. 60

วนัท่ี   31  สิงหำคม   พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู
แบบ สขร.1

หนา้ 2



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

15 จดัซ้ือวสัดุ 1,400.00           1,400.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/244

เสนอรำคำ 1,400 บำท เสนอรำคำ 1,400 บำท ลว. 4 ส.ค. 60

16 จดัซ้ือวสัดุ 2,280.00           2,280.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/242

เสนอรำคำ 2,280 บำท เสนอรำคำ 2,280 บำท ลว. 3 ส.ค. 60

17 จดัซ้ือวสัดุ 2,000.00           2,000.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/246

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท ลว. 4 ส.ค. 60

18 จดัซ้ือวสัดุ 2,720.00           2,720.00          ตกลงรำคำ หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู หจก.กรำฟฟิก ล ำพนู เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/241

เสนอรำคำ 2,720 บำท เสนอรำคำ 2,720 บำท ลว. 3 ส.ค. 60

19 จดัซ้ือวสัดุ 2,250.00           2,250.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/243

เสนอรำคำ 2,250 บำท เสนอรำคำ 2,250 บำท ลว. 4 ส.ค. 60

20 เพ่ิมประสิทธิภำพคอมพิวเตอร์ 5,000.00           5,000.00          ตกลงรำคำ นำยขวญัชยั   ชูยศ นำยขวญัชยั   ชูยศ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/232

เสนอรำคำ 5,000 บำท เสนอรำคำ 5,000 บำท ลว. 26 ก.ค. 60

21 จดัซ้ือวสัดุ 5,925.00           5,925.00          ตกลงรำคำ องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 128

เสนอรำคำ 5,925 บำท เสนอรำคำ 5,925 บำท ลว. 13 ส.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31  สิงหำคม   พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

หนา้ 3



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

22 จดัซ้ือวสัดุ 845.00              845.00             ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/245

เสนอรำคำ 845 บำท เสนอรำคำ 845 บำท ลว. 4 ส.ค. 60

23 จดัซ้ือวสัดุ 4,950.00           4,950.00          ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/242

เสนอรำคำ 4,950 บำท เสนอรำคำ 4,950 บำท ลว. 8 ส.ค. 60

24 จดัซ้ือวสัดุ 16,400.00         16,400.00        ตกลงรำคำ ร้ำนล ำพนูรวมป้ำย ร้ำนล ำพนูรวมป้ำย เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 

เสนอรำคำ 16,400 บำท เสนอรำคำ 16,400 บำท ลว. 4 ส.ค. 60

25 จดัซ้ือวสัดุ 1,920.00           1,920.00          ตกลงรำคำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ ร้ำนจ ำนงโฆษณำ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/249

เสนอรำคำ 1,920 บำท เสนอรำคำ 1,920 บำท ลว. 8 ส.ค. 60

26 จดัซ้ือวสัดุ 1,106.38           1,106.38          ตกลงรำคำ หจก.ฉนัทพนัธุ์ หจก.ฉนัทพนัธุ์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/253

เสนอรำคำ 1106.38 บำท เสนอรำคำ 1106.38 บำท ลว. 11 ส.ค. 60

27 จดัซ้ือวสัดุ 15,500.00         15,500.00        ตกลงรำคำ ร้ำนศิวดล ร้ำนศิวดล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 150

เสนอรำคำ 15,500 บำท เสนอรำคำ 15,500 บำท ลว. 16 ส.ค. 60

28 จดัซ้ือวสัดุ 360.00              360.00             ตกลงรำคำ บ.แอดไวซ ์โฮลด้ิง กรุ๊ป จ ำกดั บ.แอดไวซ ์โฮลด้ิง กรุ๊ป จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 255

เสนอรำคำ 360 บำท เสนอรำคำ 360 บำท ลว. 18 ส.ค. 60

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31  สิงหำคม   พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม แบบ สขร.1

หนา้ 4



ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของ

ท่ี หรือจดัจำ้ง หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป สญัญำหรือขอ้ตกลง

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

29 จำ้งเหมำบริกำร 80,000.00         80,000.00        ตกลงรำคำ บ.พรหมเสนเดินรถ จ ำกดั บ.พรหมเสนเดินรถ จ ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 167

เสนอรำคำ 80,000 บำท เสนอรำคำ 80,000 บำท ลว. 22 ส.ค. 60

30 จดัซ้ือวสัดุ 329,960.00       329,960.00      ตกลงรำคำ บ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดับ.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 158

เสนอรำคำ 329,960 บำท เสนอรำคำ 329,960 บำท ลว. 18 ส.ค. 60

31 จดัซ้ือวสัดุ 351,000.00       351,000.00      ตกลงรำคำ ร้ำนคิงพำเวอร์ เคมีคอล ร้ำนคิงพำเวอร์ เคมีคอล เสนอรำคำต ่ำสุด ใบสั่งเลขท่ี 156

เสนอรำคำ 351,000 บำท เสนอรำคำ 351,000 บำท ลว. 17 ส.ค. 60

32 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ์ 775.00              775.00             ตกลงรำคำ นำยโฆษิต   กนัทะวงค์ นำยโฆษิต   กนัทะวงค์ เสนอรำคำต ่ำสุด ลพ 0032/235

เสนอรำคำ 775 บำท เสนอรำคำ 775 บำท ลว. 1 ส.ค. 60

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู

วนัท่ี   31  สิงหำคม   พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

หนา้ 6


